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PROPOSIÇÃO Nº. 321/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A Escola Municipal Sagrada Família, localizada no Tauerá de Beja, necessita de 

reforma, pois a estrutura do espaço encontra-se carecendo de reparos e equipamentos 

essenciais para a realização das atividades escolares, o que vem comprometendo o bem 

estar dos alunos e funcionários.  

Igualmente, não posso deixar de citar que essa solicitação foi criada com base 

nas reivindicações da comunidade estudantil e os servidores que ali atuam, haja vista as 

condições em que a escola se encontra. Entretanto, a efetivação desse serviço atenderá 

aos usuários do local, oferecendo uma boa estrutura para motivá-los a aprender, 

garantindo seus direitos e favorecendo toda a comunidade escolar.  

Destacamos também a importância da brincadeira na vida da criança, muito mais 

que uma simples forma de passar o tempo, constitui-se em seu modo fundamental de 

interagir com o mundo e com as pessoas que a cercam. É através do brincar que ela 

explora, satisfaz suas curiosidades, soluciona problemas e constrói o seu conhecimento 

sobre o meio em que vive. É premissa básica criar condições para que a criança cresça 

em um ambiente saudável no sentido de gerar recursos necessários para desenvolver o 

seu potencial como ser humano, oferecendo boas oportunidades de habitação, saúde, 

educação e também para o lazer. 

Nesse sentido, propomos também de instalação de um parque infantil na Escola 

Municipal Sagrada Família para fins de promover ao ambiente escolar um lugar 

significativo na vida da criança que atue de forma a contribuir para que o espaço seja 

utilizado, proporcionando bem estar e incentivo as crianças. 
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É importante salientar que a instalação de um parque na Escola é fundamental 

para o desenvolvimento das crianças atendidas na Instituição. Entretanto, a Escola além 

do parque precisa de uma considerável reforma na estrutura do Prédio. 

Diante do exposto, REQUEIRO na forma regimental após decisão favorável do 

Plenário, que a Mesa Diretora da Casa, encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO e a Secretaria 

Municipal de Educação, solicitando a reforma do prédio e instalação de um parque infantil 

da Escola Municipal Sagrada Família, localizada no Tauerá de Beja (Zona Rural), atento 

alguns serviços: conclusão da obra do refeitório, pintura, reparo da instalação elétrica, 

reparos no forro e telhado, kits de banheiro, manutenção dos equipamentos de ar 

condicionado e aquisição de um bebedouro. Que da decisão da Casa se dê a conhecer 

aos meios de comunicação de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 19 de 

setembro de 2022. 

 

Vereador Vagner Sena 

VEREADOR - PDT 


